
\\172.16.109.103\e\TP Department(2019-2020)\Trade Policy 1\4.Office Letter 4\5.Trade News\Sep 2020\9-9-2020\inter office.doc   

 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွ 

(ုံးတွင်းေပးစာ) 

အေကာင်းအရာ။ ကုန်သွယ်မ သတင်းလာေပးပိုြခင်း 

၁။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွ၏ ကုန်သွယ်မသတင်းလာအတဲွ   (၁၁) ၊ 

အမှတ် ( ၁၆ ) ၊ ရက်စဲွ (၉-၉-၂၀၂၀) အား ဤစာှင့် အတူ ပူးတဲွေပးပုိအပ်ပါသည်။  

၂။ ကုန်သွယ်မသတင်းလာအား စခန်း/ဌာနအလုိက် အင်အားကို အေြခခံ၍ ဝန်ထမ်းအားလုံး 

ဖတ်ုိင်ေရး ေဆာင်ရွက်သွားရန် အေကာင်းကားအပ်ပါသည်။  

 

 

 န်ကားေရးမှး (ကိုယ်စား) 

 ( ထားထားခုိင် ၊ လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး) 

ဌာနခဲွအားလံုး 

------------------------------------------ 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများ/ပိုကုန်သွင်းကုန်ုံးများအားလံုး 

------------------------------------------ 

ုံးတွင်းေပးစာအမှတ် ၊ ကသရ (ဦး) မူဝါဒ(၁)/၂၀၁၉-၂၀၂၀ ( ၄၀၆၁ ) 

ရက်စဲွ              ၊  ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ  ၁၁  ရက် 

မိတကုိ   

 န်ကားေရးမှးချပ်ဦးစီးုံး ၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန  

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် ၊ ကုန်သွယ်ေရးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်၊ကုန်သွယ်မလွယ်ကူေစေရးှင့်ေစ့စပ်ညိိင်းေရးဌာန၊ ကုန်သွယ် 

ေရးဦးစီးဌာန 

 လက်ခံစာတဲွ/ေမာစာတဲွ  
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စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်ှစ်၊ ုိဝင်ဘာလတွင် စတင်ထုတ်ေဝသည်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ( ၉ ) ရက်၊ ဗုဒဟူးေန အတဲွ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၁၆ ) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှသိုလှမ်း” 

ပုိကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ သဂုတ်လ ၂၄ ရက်ေနတွင် ရန်ကုန်မိ၊ ကုန်သည်လမ်းရိှ ြမန်မာအြပည်ြပည် 

ဆိုင်ရာ ကုန်သယ်ွမဗဟိုဌာနတွင် ြမန်မာကုန်သွယ်မြမင့်တင်ေရးအဖွဲက ကီးမှးကျင်းပသည့် အြပည် 

ြပည်ဆုိင်ရာ အွန်လုိင်းကုန်စည်ြပပဲွ Myanmar International Expo of Organic and Natural 

Products ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် 

ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့် တက်ေရာက်အမှာစကားေြပာကားခ့ဲရာတွင် ြမန်မာုိင်ငံသည် ုိင်ငံတကာ 

ကုန်သွယ်မြမင့်တင်ေရးအဖဲွများနည်းတူ Covid-19 ကာလအတွင်း ုိင်ငံတကာသုိ မိမိုိင်ငံ၏ 

အရည်အေသွးရိှ ထုတ်ကုန်များကုိ မိတ်ဆက်ြပသုိင်ရန်ှင့် ေစျးကွက်သစ်များရှာေဖွိုင်ရန် စီစဉ်ကျင်းပ 

ခ့ဲြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ြမန်မာုိင်ငံ၏ စီးပွားေရးမူဝါဒတွင ် လယ်ယာထွက်ကုန်များကုိ အေြခခံ၍ အြခား 

စီးပွားေရးကများ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး ပါဝင်ပါေကာင်း၊ Covid-19ကာလအတွင်း ြမန်မာုိင်ငံကုိ 

စားနပ်ရိကာ ထုတ်လုပ်တင်ပုိေသာ ုိင်ငံတစ်ခုြဖစ်လာရန် ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် အွန်လိုင်း ကုန် 

စည်ြပပဲွ ပလက်ေဖာင်းသည် အဓကိအခန်းကမှ ပါဝင်လာမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

၂။ ယင်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို ြမန်မာုိင်ငံအပါအဝင် တုတ်၊ ဗီယက်နမ်၊ လာအုိ၊ ကုိရီးယား၊ ဂျပန်၊ 

ဗိတိန်၊ အီတလီ၊ ုရှား၊ အာရပ်ေစာ်ဘွားများုိင်ငံ၊ ဥေရာပသမဂ၊ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုှင့် အိိယ 

ုိင်ငံတုိမ ှစိတ်ပါဝင်စားသူများက အွန်လိုင်းမှ ပါဝင်တက်ေရာက်ခ့ဲကပါသည်။ အဆိုပါကုန်စည်ြပပွဲတွင် 

ြမန်မာ၊ တုတ်၊ ဗီယက်နမ်၊ လာအုိှင့် ကိုရီးယားုိင်ငံတုိမှ ကုမဏီ(၅၀) ေကျာ်မ ှ ဆန်၊ ပဲမျိးစုံ၊ ှမ်း၊ 
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သစ်သီးဝလံများ၊ ေရထွက်ပစည်းများ၊ စားေသာက်ကုန်များှင့် အြခားလူသုံးကုန်ပစည်းများကုိ ပါဝင် 

ြပသမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြပပွဲကာလအတွင်း တုတ်၊စကာပူုိင်ငံတိုမှ ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များှင့် 

Business Matchingများလည်း ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ပီး ုိင်ငံတကာမှ ဝယ်ယူသူ/ေလ့လာသူအြဖစ် 

တက်ေရာက်ရန် ကိတင်စာရင်းေပးသွင်းထားသူ ၂၅၀ ေကျာ်ရိှေကာင်းှင့် ၎င်းအွန်လိုင်းကုန်စည်ြပပဲွကုိ 

သဂုတ်လ ၂၄ ရက်ေနမှ ၃၀ ရက်ေနအထိ www.myanmarexpopark.com တွင် အခမ့ဲစာရင်း 

ေပးသွင်း၍ ဝင်ေရာက်ကည့် ေလ့လာုိင်ေကာင်း သိရပါသည်။ ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့် 

အဖဲွသည် (၁၂:၃၀) နာရီအချန်ိတွင် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ အေရှဒဂံုမိနယ်၊ ရွာသာကီးစံြပရပ်ကွက်ရိှ 

National Infrastructure Holding Co.,Ltdမှ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေနသည့် Resources 

Group Logistics သုိ ေရာက်ရိှပီး ရှင်းလင်းေဆာင်တွင် ဥက ဦးေမာင်ေကျးမှ Dry Port အတွင်း 

အေဆာက်အဦများ တည်ေဆာက်ပီးစီးမ၊ လုပ်ငန်းများစတင်ေဆာင်ရွက်ေနမ အေြခအေနများှင့် 

Power Regency Fuel Terminalများ တည်ေဆာက်ပီးစီးသုံးစဲွေနမ၊ ဆီသိုေလှာင်ထားရှိိုင်မ၊ 

ဆီအတင်အချ ြပလုပ်ေပးုိင်မများ၊ ဆီလက်လီလက်ကား ေရာင်းချေပးုိင်ရန်အတွက် ဆီအေရာင်းဆုိင် 

(၅၀)ဖွင့်လှစ်ေရာင်းချေပးိုင်မတုိအား ရှင်းလင်းတင်ြပခ့ဲရာ တင်ြပချက်များအေပ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

က ကုန်သွယ်မဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရးအတွက ် Logistics Services ကသည် အလွန်အေရးကီးသည့် 

ကမှ ပါဝင်ေနသည့်အတွက် ယင်းကဖွံဖိးတုိးတက်ေစေရးအတွက် မိမိတုိဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် 

ရင်းီှးြမပ်ံှမည့်သူများကုိအားေပးပါေကာင်း၊ Logistics ဖံွဖိးတုိးတက်လာသည်ှင့်အညီ ကုန်စည်များ 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးတွင် ကုန်ကျစရိတ်ှင် ့ အချန်ိကုိ ေလာ့ချေဆာင်ရွက်ိုင်မည်ြဖစ်ရာ Dry Port 

လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အြမန်ဆုံးစွမ်းအားြပည့် လည်ပတ်ိုင်ေရးအတွက ် အခက်အခဲများကိုလည်း 

သက်ဆုိင်ရာများှင့် ေပါင်းစပ်ညိိင်း ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း လမ်းန်မှာကားခ့ဲ 

သည်။  

၃။ ထုိေနာက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖဲွသည် Dry Port အတွင်း သိုေလှာင်ထားရှိသည့် 

စားေသာက်ကုန်ပစည်းများ၊ အထည်ချပ်လုပ်ငန်းှင့် ဆက်စပ်သည့်ပစည်းများ၊ ဆပ်ြပာမန် ှင့် ဆပ်ြပာ 

ကုန်ကမ်းများ၊ ဂျံ၊ တာဝါတုိင်ှင့် လုပ်ငန်းသံုးပစည်းများ သိုေလှာင်ထားရိှမတုိကုိ လှည့်လည်ကည့် 

အားေပးခ့ဲပါသည်။ 
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ပိုကုန် သွင်းကုန် ကန်ုသွယမ်ပမာဏ ပိုကုန် သွင်းကုန် ကန်ုသွယမ်ပမာဏ ပိုကုန် သွင်းကုန် ကန်ုသွယမ်ပမာဏ

၁ ပင်လယ်ေရေကာင်း ၉၇၃၄.၇၀၇ ၁၄၆၇၀ .၃၀၂ ၂၄၄၀၅ .၀၀၉ ၉၀၅၁.၆၅၂ ၁၃၉၅၃ .၉၂၇ ၂၃၀၀၅ .၅၇၉ ၆၈၃.၀၅၅ ၇၁၆ .၃၇၅ ၁၃၉၉ .၄၃၀

၂ နယ်စပ် ၆၆၈၈.၆၃၅ ၃၂၅၉ .၈၇၅ ၉၉၄၈.၅၁၀ ၆၆၇၉.၂၈၆ ၂၈၂၇ .၁၁၁ ၉၅၀၆.၃၉၇ ၉.၃၄၉ ၄၃၂ .၇၆၄ ၄၄၂ .၁၁၃

စစုေုပါင်း ၁၆၄၂၃ .၃၄၂ ၁၇၉၃၀ .၁၇၇ ၃၄၃၅၃ .၅၁၉ ၁၅၇၃၀ .၉၃၈ ၁၆၇၈၁.၀၃၈ ၃၂၅၁၁ .၉၇၆ ၆၉၂.၄၀၄ ၁၁၄၉ .၁၃၉ ၁၈၄၁ .၅၄၃

စဉ် အေကာင်းအရာ
( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၉ မ ှ၄ -၉-၂၀၂၀ ထိ ) ( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၈ မ ှ၄ -၉-၂၀၁၉ ထိ ) ိင်းယှဉ်ချက် (တုိး/ေလျာ့ )

ြပည်ပပိုကုန် ( ၄ - ၉ - ၂၀၂၀ ) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း + နယ်စပ်) 

      တန်ဖိုး-ေဒလာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပိုကုန်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၁၈၀၀.၀၂၁ ၁၇၆၁.၆၆၂ ၃၅၆၁.၆၈၃
၂ တရိစာန်ထွက်ပစည်း ၃.၅၈၄ ၉၀.၅၅၅ ၉၄.၁၃၉
၃ ေရထွက်ပစည်း ၃၁၂.၆၅၁ ၄၈၅.၂၃၁ ၇၉၇.၈၈၂
၄ သတတွင်းထွက်ပစည်း ၁၃၇၆.၅၄၄ ၃၆၁.၄၇၇ ၁၇၃၈.၀၂၁
၅ သစေ်တာထွက်ပစည်း ၁၃၆.၄၄၆ ၃.၆၃၀ ၁၄၀.၀၇၆
၆ စက်မကုန်ေချာပစည်း ၅၇၂၂.၉၃၈ ၃၄၄၀.၂၄၇ ၉၁၆၃.၁၈၅
၇ အြခား ၃၈၂.၅၂၃ ၅၄၅.၈၃၃ ၉၂၈.၃၅၆
 စုစုေပါင်း ၉၇၃၄.၇၀၇ ၆၆၈၈.၆၃၅ ၁၆၄၂၃.၃၄၂

ြပည်ပသွင်းကုန် ( ၄ - ၉ - ၂၀၂၀ ) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း + နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒလာသန်းေပါင်း 

စဉ် သွင်းကုန်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာငး် နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ ရင်းီှးြမပ်ံှမကုန်ပစည်း ၅၂၂၉.၂၇၅ ၁၅၄၉.၃၀၀ ၆၇၇၈.၅၇၅
၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကမ်းပစည်း ၅၄၁၇.၈၂၆ ၅၀၀.၈၈၇ ၅၉၁၈.၇၁၃
၃ လူသုံးကုန်ပစည်း ၂၆၁၄.၉၄၉ ၅၇၇.၆၈၇ ၃၁၉၂.၆၃၆
၄ CMP ၁၄၀၈.၂၅၂ ၆၃၂.၀၀၁ ၂၀၄၀.၂၅၃
 စုစုေပါင်း ၁၄၆၇၀.၃၀၂ ၃၂၅၉.၈၇၅ ၁၇၉၃၀.၁၇၇

ြပည်ပပိုကုန်/ သွင်းကုန် ( ၄ - ၉ - ၂၀၂၀ ) ထိ ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့်  
ိင်းယှဉ်ချက် (ပင်လယ်ေရေကာင်း + နယ်စပ)် 

တန်ဖိုး-ေဒလာသန်းေပါင်း 
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ုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း ုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း ုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၁၇၆၁.၆၆၂ ၁၇၆၁.၆၆၂ ၁၆၅၇.၈၈၃ ၁၆၅၇.၈၈၃ ၁၀၃.၇၇၉ ၁၀၃.၇၇၉

၂ တိရိစာနထွ်က် ၉၀.၅၅၅ ၉၀.၅၅၅ ၃၃၉ .၀၄၉ ၃၃၉ .၀၄၉ -၂၄၈ .၄၉၄ -၂၄၈ .၄၉၄

၃ ေရထွက် ၄၈၅.၂၃၁ ၄၈၅ .၂၃၁ ၄၀၃.၄၄၀ ၄၀၃.၄၄၀ ၈၁.၇၉၁ ၈၁.၇၉၁

၄ သတတွင်းထွက် ၃၀၇.၂၀၈ ၅၄.၂၆၉ ၃၆၁.၄၇၇ ၂၅၀.၈၆၆ ၅၁.၁၈၄ ၃၀၂.၀၅၀ ၅၆.၃၄၂ ၃.၀၈၅ ၅၉.၄၂၇

၅ သစေ်တာထွက် ၃.၆၃၀ ၃.၆၃၀ ၁.၈၈၉ ၁.၈၈၉ ၁.၇၄၁ ၁.၇၄၁

၆ စက်မကုနေ်ချာ ၃၂၄၅ .၁၇၅ ၁၉၅ .၀၇၂ ၃၄၄၀ .၂၄၇ ၃၆၃၆ .၅၆၃ ၁၁၁ .၆၂၈ ၃၇၄၈ .၁၉၁ -၃၉၁.၃၈၈ ၈၃.၄၄၄ -၃၀၇.၉၄၄

၇ အြခား ၄၅၄.၈၃၅ ၉၀.၉၉၈ ၅၄၅ .၈၃၃ ၆.၈၃၀ ၂၁၉ .၉၅၄ ၂၂၆ .၇၈၄ ၄၄၈ .၀၀၅ -၁၂၈ .၉၅၆ ၃၁၉ .၀၄၉

စစုေုပါင်း ၄၀၀၇.၂၁၈ ၂၆၈၁.၄၁၇ ၆၆၈၈.၆၃၅ ၃၈၉၄.၂၅၉ ၂၇၈၅.၀၂၇ ၆၆၇၉.၂၈၆ ၁၁၂ .၉၅၉ -၁၀၃.၆၁၀ ၉.၃၄၉

စဉ် ပုိကုန်အုပ်စု
(၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၄ -၉-၂၀၂၀ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၄ -၉-၂၀၁၉ ထိ ) တုိး/ေလျာ့

ိုင်ငံပိုင် ပုဂလိကပိုင် ေပါင်း ိုင်ငံပိုင် ပုဂလိကပိုင် ေပါင်း ိုင်ငံပိုင် ပုဂလိကပိုင် ေပါင်း

၁ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ၃၇၄.၁၃၀ ၁၁၇၅ .၁၇၀ ၁၅၄၉ .၃၀၀ ၁၅၀.၄၈၁ ၉၈၃.၉၂၀ ၁၁၃၄ .၄၀၁ ၂၂၃ .၆၄၉ ၁၉၁.၂၅၀ ၄၁၄ .၈၉၉

၂ လုပင်နး်သုံးကုန်ကမး် ၁၀.၈၉၄ ၄၈၉ .၉၉၃ ၅၀၀.၈၈၇ ၁၆.၄၄၉ ၅၆၂.၀၈၅ ၅၇၈.၅၃၄ -၅.၅၅၅ -၇၂.၀၉၂ -၇၇.၆၄၇

၃ လူသုံးကုန် ၁.၅၁၀ ၅၇၆.၁၇၇ ၅၇၇.၆၈၇ ၁.၁၀၂ ၅၃၃.၀၂၁ ၅၃၄.၁၂၃ ၀.၄၀၈ ၄၃.၁၅၆ ၄၃.၅၆၄

၄ CMP ၆၃၂.၀၀၁ ၆၃၂.၀၀၁ ၅၈၀.၀၅၃ ၅၈၀.၀၅၃ ၅၁.၉၄၈ ၅၁.၉၄၈

စစုေုပါင်း ၃၈၆.၅၃၄ ၂၈၇၃.၃၄၁ ၃၂၅၉ .၈၇၅ ၁၆၈ .၀၃၂ ၂၆၅၉ .၀၇၉ ၂၈၂၇ .၁၁၁ ၂၁၈ .၅၀၂ ၂၁၄ .၂၆၂ ၄၃၂ .၇၆၄

စဉ် သွင်းကုနအု်ပစ်ု

၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘာစှ် 
(၄-၉-၂၀၂၀ )ထိ

၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘာစှ် 
(၄-၉-၂၀၁၉ )ထိ တုိး/ေလျာ့

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၄ - ၉ - ၂၀၂၀ )  ထိ ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့် ပုိကုန်ိင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖုိး-ေဒလာသန်းေပါင်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၄ - ၉ - ၂၀၂၀ )  ထိ ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့် သွင်းကုန်ိင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖုိး-ေဒလာသန်းေပါင်း 
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ပိုကုန် သွင်းကုန်
ကုနသ်ယ်ွမ
ပမာဏ

ပိုကုန် သွင်းကုန်
ကုနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပိုကုန် သွင်းကုန်
ကုနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

၁ မဆူယ် ၂၇၉၁.၉၂၀ ၁၇၃၁ .၀၂၇ ၄၅၂၂ .၉၄၇ ၂၉၃၀ .၇၀၃ ၁၆၃၀ .၂၁၆ ၄၅၆၀ .၉၁၉ -၁၃၈ .၇၈၃ ၁၀၀ .၈၁၁ -၃၇.၉၇၂

၂ လွယ်ဂျယ် ၁၀၅ .၄၀၇ ၂၅ .၅၀၂ ၁၃၀ .၉၀၉ ၁၂၁ .၄၁၈ ၁၈ .၈၅၀ ၁၄၀ .၂၆၈ -၁၆.၀၁၁ ၆.၆၅၂ -၉.၃၅၉

၃ ချင်းေရေဟာ် ၃၉၆ .၄၀၈ ၁၀၉ .၂၈၉ ၅၀၅.၆၉၇ ၄၂၄ .၃၂၂ ၇၀.၂၄၉ ၄၉၄.၅၇၁ -၂၇.၉၁၄ ၃၉ .၀၄၀ ၁၁.၁၂၆

၄ ကံပိုက်တီ ၂၆၁.၄၃၂ ၁၈ .၄၃၆ ၂၇၉.၈၆၈ ၂၅၆.၄၇၉ ၂၉ .၄၇၁ ၂၈၅.၉၅၀ ၄.၉၅၃ -၁၁.၀၃၅ -၆.၀၈၂

၅ ကျိင်းတုံ ၂.၈၇၃ ၂.၁၄၀ ၅.၀၁၃ ၆.၄၆၈ ၁.၄၇၅ ၇.၉၄၃ -၃.၅၉၅ ၀.၆၆၅ -၂.၉၃၀

၆ တာချလိီတ် ၆၅.၅၃၀ ၇၁.၅၄၁ ၁၃၇ .၀၇၁ ၁၈ .၄၄၄ ၆၃.၉၀၃ ၈၂.၃၄၇ ၄၇.၀၈၆ ၇.၆၃၈ ၅၄.၇၂၄

၇ ြမဝတီ ၃၆၄.၁၆၆ ၇၇၃.၀၈၄ ၁၁၃၇ .၂၅၀ ၁၉၆.၄၆၉ ၆၉၃.၈၉၉ ၈၉၀.၃၆၈ ၁၆၇.၆၉၇ ၇၉.၁၈၅ ၂၄၆ .၈၈၂

၈ ေကာ့ေသာင်း ၂၄၇ .၃၆၅ ၉၃.၂၀၅ ၃၄၀ .၅၇၀ ၁၅၉.၅၀၃ ၃၅ .၇၉၁ ၁၉၅ .၂၉၄ ၈၇.၈၆၂ ၅၇.၄၁၄ ၁၄၅ .၂၇၆

၉ မတ်ိ ၅၄.၂၇၇ ၈၂.၃၇၉ ၁၃၆ .၆၅၆ ၁၁၉ .၄၁၉ ၁၀၈ .၉၅၁ ၂၂၈ .၃၇၀ -၆၅.၁၄၂ -၂၆ .၅၇၂ -၉၁.၇၁၄

၁၀ ထီးခီး ၁၈၅၃.၆၈၆ ၄၀ .၀၂၇ ၁၈၉၃.၇၁၃ ၂၂၄၆ .၄၄၆ ၁၄၃ .၃၁၈ ၂၃၈၉ .၇၆၄ -၃၉၂.၇၆၀ -၁၀၃.၂၉၁ -၄၉၆.၀၅၁

၁၁ ေမာေတာင် ၁၁.၄၉၉ ၅.၅၆၀ ၁၇.၀၅၉ ၁၁.၀၆၉ ၆.၆၆၅ ၁၇.၇၃၄ ၀.၄၃၀ -၁.၁၀၅ -၀.၆၇၅

၁၂ မယ်စဲ့ ၂.၄၇၇ ၀.၃၀၄ ၂.၇၈၁ ၁.၀၇၇ ၀.၂၉၉ ၁.၃၇၆ ၁.၄၀၀ ၀.၀၀၅ ၁.၄၀၅

၁၃ စစေ်တွ ၄၃၂ .၅၄၇ ၃၀၄.၂၆၄ ၇၃၆ .၈၁၁ ၁၁.၇၃၀ ၁.၂၃၈ ၁၂.၉၆၈ ၄၂၀ .၈၁၇ ၃၀၃.၀၂၆ ၇၂၃.၈၄၃

၁၄ ေမာင်ေတာ ၁၁.၄၉၄ ၀.၀၅၉ ၁၁.၅၅၃ ၈.၄၁၄ ၀.၀၅၆ ၈.၄၇၀ ၃.၀၈၀ ၀.၀၀၃ ၃.၀၈၃

၁၅ တမးူ ၃၉ .၂၅၅ ၁.၀၃၈ ၄၀ .၂၉၃ ၈၉.၈၃၄ ၀.၉၇၈ ၉၀.၈၁၂ -၅၀.၅၇၉ ၀.၀၆၀ -၅၀.၅၁၉

၁၆ ရိဒ် ၄၇.၈၈၈ ၂.၀၂၀ ၄၉.၉၀၈ ၇၇.၄၉၁ ၂၁.၇၅၂ ၉၉.၂၄၃ -၂၉ .၆၀၃ -၁၉.၇၃၂ -၄၉.၃၃၅

၁၇ ထနတ်လန်

၁၈ ကျိင်းလပ် ၀.၄၁၁ ၀.၄၁၁ ၀.၄၁၁ ၀.၄၁၁

စစုေုပါင်း ၆၆၈၈.၆၃၅ ၃၂၅၉ .၈၇၅ ၉၉၄၈.၅၁၀ ၆၆၇၉.၂၈၆ ၂၈၂၇ .၁၁၁ ၉၅၀၆.၃၉၇ ၉.၃၄၉ ၄၃၂ .၇၆၄ ၄၄၂ .၁၁၃

စဉ် စခနး်အမည်
(၁-၁၀-၂၀၁၉ မ ှ၄ -၉-၂၀၂၀ ထိ ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ၄ -၉-၂၀၁၉ ထိ ) ိင်းယှဉ်ချက် (တုိး/ေလျာ့ )

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

စခန်းများအလိက်ု ပုိကုန်/သွင်းကုန် ( ၁-၁၀-၂၀၁၉ ) မ ှ( ၄ - ၉ - ၂၀၂၀ ) ထ ိ

ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့် ိင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖုိး-ေဒလာသန်းေပါင်း 

 

  

 

 

 

 

 



ကျပ်/တန်

စဉ် မိအမည် ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၁-၉-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(RAW) ၉၇၆၇၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၈၅၉၀၀ ၉၆၇၅၀၀

၂ ဟသာတ ၉၆၄၅၀၀ ၉၆၇၅၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၅၈၃၀၀

၃ ပဲခူး ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၄၉၂၀၀ ၉၄၉၂၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၁-၉-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၇၂၀ ၅၂၀ ၇၂၅ ၇၂၅

၂ ေရလီ ၇၂၀ ၅၁၉ ၇၂၅ ၇၂၅

၃ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၈၀၂ ၈၂၅ ၈၄၉ ၈၆၈

ကျပ်/တန်

စဉ် မိအမည် ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၁-၉-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(ပခုက) ၁၁၇၅၇၀၀ ၁၁၇၅၇၀၀ ၁၁၉၄၁၀၀ ၁၁၇၅၇၀၀

၂ မေလး(အညာေရဝါ) ၁၂၇၃၇၀၀ ၁၂၃၀၂၀၀ ၁၂၁၉၂၀၀ ၁၂၀၈၂၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၁-၉-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၇၅၀ ၅၀၀ ၇၅၀ ၇၅၀

၂ ေရလီ ၇၅၀ ၄၉၉ ၇၅၀ ၇၅၀

(က) မတ်ပဲ

၆

(ခ) ပဲတီစိမ်း

ြပည်ပပုိကုန်သီးံှများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ ေစျးကွက်သတင်းများ
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ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၁-၉-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန် ၈၀၈၃၀၀ ၈၀၈၃၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၈၄၂၀၀၀

၂ မေလး ၇၉၁၈၀၀ ၈၀၂၂၀၀ ၇၉၁၈၀၀ ၈၀၂၂၀၀

၃ မုံရွာ ၇၈၉၃၀၀ ၇၉၉၁၀၀ ၇၈၆၃၀၀ ၇၉၉၁၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၁-၉-၂၀၂၀

၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၅၇၆ ၁၅၇၆ ၁၅၇၆ ၁၅၇၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မိအမည် ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၁-၉-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(ြမစ်ဝ) ၉၆၁၄၀၀ ၉၆၁၄၀၀ ၉၆၁၄၀၀ ၉၉၂၀၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၁-၉-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၅၀၀ ၅၅၀ ၅၀၀ ၅၀၀

၂ ေရလီ ၅၀၀ ၅၄၈ ၅၀၀ ၅၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မိအမည် ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၁-၉-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန် ၈၀၂၅၀၀ ၈၀၅၀၀၀ ၈၀၉၀၀၀ ၈၁၄၀၀၀

၂ မေလး ၇၇၅၈၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၈၀၇၀၀

၃ မုံရွာ ၇၇၁၆၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၆၂၄၀၀ ၇၈၀၇၀၀

၄ မေကွး ၇၇၄၆၀၀ ၇၈၀၇၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၈၀၇၀၀

USD/MT
စဉ် မိအမည် ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၁-၉-၂၀၂၀

၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၇၄၈ ၇၄၉ ၇၈၀ ၈၁၁

(ဃ) ပဲလွန်းြဖ

( င ) ပဲစဉ်းငုံ

၇

(ဂ) ကုလားပဲြဖလံုးကီး
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ကျပ်/တန်

စဉ် မိအမည် ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၁-၉-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(ဆိပ်ြဖစ) ၃၂၁၅၀၀ ၃၂၁၅၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၂၉၀၈၀၀

၂ မုံရွာ ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၄၄၉၀၀

၃ မေလး ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀

၄ ပျဉး်မနား ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀

၅ ပခကု ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၂၁၄၃၀၀

၆ မေကွး ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၇ ပဲခူး  ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၈ ြပည် ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၁-၉-၂၀၂၀

၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၇၄ ၁၇၄ ၁၇၅ ၁၉၂

ကျပ်/တန်

စဉ် မိအမည် ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၁-၉-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(ေအာင်ပန်းစ) ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀

၂ မေလး ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀

၃ မေကွး ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀

၄ ြပည် ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

၅ ေတာင်ကီး ၈၂၆၇၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၀၄၂၀၀ ၇၃၄၈၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၁-၉-၂၀၂၀

၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၄၂၈ ၄၂၈ ၄၃၀ ၄၆၇

( စ ) ကက်သွန်နီ

၈

( ဆ ) ကက်သွနြ်ဖ
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ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၁-၉-၂၀၂၀
၁ မေလး ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၄၃၉၁၀၀ ၁၄၃၉၁၀၀
၂ ေတာင်ကီး ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၃၂၉၀၀

USD/MT
စဉ် မိအမည် ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၁-၉-၂၀၂၀
၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၂၃၀ ၁၂၃၀ ၁၂၃၆ ၁၂၇၇

ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၁-၉-၂၀၂၀
၁ မုံရွာ ၁၉၅၉၆၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀
၂ မေလး ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀
၃ ေတာင်ကီး(ေအာင်ပန်း) ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀
၄ မေကွး ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀
၅ ြပည် ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀

USD/MT
စဉ် မိအမည် ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၁-၉-၂၀၂၀
၁။ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၃၃၇ ၁၃၃၇ ၁၃၄၄ ၁၅၁၀

ကျပ်/ြပည်

၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၁-၉-၂၀၂၀
၁ ရန်ကုန ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀
၂ မေလး ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၃၀၀
၃ ပျဉး်မနား ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၄၀၀
၄ ပုသိမ် ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀
၅ ဟသာတ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀
၆ ပဲခူး ၁၁၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

၇ ြပည် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၃၅၀

၈ မုံရွာ (ဧရာမင်း) ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

၉ စစ်ေတ ွ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀

၁၀ သံတဲွ  ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

( ဇ ) နင်ွးတက်

( ဈ ) ချင်း

စဉ် မိအမည်
ဧည့်မထမိုးဆန်

( ည ) ဆန် (ြပည်တွင်း)

၉
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USD/PMT
စဉ် မိအမည် ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၁-၉-၂၀၂၀

၁ ထိုင်း ၄၇၀ ၄၈၂ ၄၉၂ ၅၀၁

၂ ဗီယက်နမ် ၄၅၀ ၄၆၈ ၄၆၃ ၄၆၃

၃ အိယိ ၃၄၈ ၃၄၈ ၃၄၈ ၃၄၈

၄ ပါကစတန် ၃၆၈ ၃၇၀ ၃၆၃ ၃၄၈

၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၁-၉-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ် ၅၆၀၀၀၀ ၅၆၀၀၀၀ ၅၆၀၀၀၀ ၅၆၀၀၀၀
၂ မေလး ၆၈၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀
၃ ပျဉး်မနား ၇၂၀၀၀၀ ၇၂၀၀၀၀ ၇၂၀၀၀၀ ၇၂၀၀၀၀
၄ ပုသိမ် ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၆၂၀၀၀၀
၅ ပဲခူး ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၆၂၀၀၀၀ ၆၇၀၀၀၀
၆ ြပည် ၅၉၀၀၀၀ ၅၉၀၀၀၀ ၆၂၀၀၀၀ ၆၅၀၀၀၀
၇ ေရဘုိ(ဧရာမင်း) ၁၂၀၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မိအမည် ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၁-၉-၂၀၂၀

၁ ဘုရင့်ေနာင် ၃၅၂၁၀၀ ၃၇၆၆၀၀ ၃၇၆၆၀၀ ၃၇၀၄၀၀

၂ မေလး ၃၂၈၈၀၀ ၃၃၄၃၀၀ ၃၄၀၄၀၀ ၃၄၀၄၀၀

၃ ေတာင်ကီး ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၄ လားိး ၂၆၉၄၀၀ ၂၆၉၄၀၀ ၂၆၉၄၀၀ ၂၇၅၅၀၀
USD/MT

စဉ် မိအမည် ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၁-၉-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၁၄၀ ၃၇၀ ၁၄၀ ၁၄၀

၂ ေရလီ ၁၄၀ ၃၆၉ ၁၄၀ ၁၄၀

၃ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၂၀၀ ၂၀၁ ၂၀၂ ၂၀၆

(ဍ)  ေြပာင်းဖူးေစ့

မိအမည်

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထမိုးစပါး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀

စဉ်

၁၀
(ဋ) ဆန် (ြပည်ပ) ဧည့်မထ ၂၅%
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ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၁-၉-၂၀၂၀

၁ မေလး ၁၇၀၁၂၀၀ ၁၆၃၃၂၀၀ ၁၆၃၃၂၀၀ ၁၆၀၅၆၀၀
၂ မေကွး ၁၆၇၄၈၀၀ ၁၇၀၂၄၀၀ ၁၆၈၇၁၀၀ ၁၆၀၄၄၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၁-၉-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀
၂ ေရလီ ၁၄၀၀ ၁၃၉၆ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀
၃ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၉၃၆ ၉၃၆ ၉၄၁ ၉၈၉

ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၁-၉-၂၀၂၀

၁ မေလး(စမံုစ) ၂၉၂၅၄၀၀ ၂၇၉၀၀၀၀ ၂၈၃၀၄၀၀ ၂၅၈၅၅၀၀

၂ မေကွး (စမံုစ) ၂၇၈၉၄၀၀ ၂၈၃၂၃၀၀ ၂၇၂၂၀၀၀ ၂၅၈၇၃၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၁-၉-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၁၄၀၀ ၁၀၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

၂ ေရလီ ၁၄၀၀ ၉၉၇ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

၃ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၂၀၃ ၁၂၀၃ ၁၂၀၉ ၁၂၃၆

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၇၄၀ ၁၈၃၂ ၁၉၅၂ ၂၀၆၁

၂ RSS-2 ၁၆၅၉ ၁၈၁၃ ၁၈၇၀ ၂၀၄၂

၃ RSS-3 ၁၅၇၈ ၁၇၉၆ ၁၇၈၇ ၂၀၂၄

၄ RSS-4 ၁၄၉၇ ၁၇၈၆ ၁၇၀၄ ၂၀၁၄

၅ RSS-5 ၁၄၁၆ ၁၇၇၂ ၁၆၂၂ ၂၀၀၀

အမျိးအစားစဉ်

Source: ြမန်မာုိင်ငံေရာဘ်ာစိက်ုပျိးထုတ်လုပ်သူများအသင်း ၊ rubberboard.org.in

၁၁

(တ)  ှမ်းနက်

၂၅-၈-၂၀၂၀ ၁-၉-၂၀၂၀
           ေဒလာ/တန်

(ထ) ေရာဘ်ာ

(ဏ)  ှမ်းြဖ
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ြပည်ပေရ
ကျပ်/

ကျပ်သား
ေဒလာ/
ေအာင်စ

ေဒလာ/
ေအာင်စ

၁ ၁၉ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၃၂၉၀၀၀ ၁၈၅၇.၂၅ ၁၉၉၁.၅၆ ၁၃၆၃

၂ ၂၀ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၃၁၁၀၀၀ ၁၈၃၂.၆၃ ၁၉၅၀.၈၁ ၁၃၆၃

၃ ၂၁ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၃၁၂၂၀၀ ၁၈၃၉.၁၇ ၁၉၄၇.၇၀ ၁၃၅၉

၄ ၂၂ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၃၁၂၂၀၀ ၁၈၃၉.၁၇ ၁၉၄၇.၇၀ ၁၃၅၉

၅ ၂၃ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၃၁၂၂၀၀ ၁၈၃၉.၁၇ ၁၉၄၇.၇၀ ၁၃၅၉

၆ ၂၄ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၃၀၃၃၀၀ ၁၈၂၈.၀၄ ၁၉၃၅.၅၇ ၁၃၅၈

၇ ၂၅ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၃၀၄၅၀၀ ၁၈၃၂.၄၂ ၁၉၃၅.၈၈ ၁၃၅၆

၈ ၂၆ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၃၀၁၅၀၀ ၁၈၃၃.၆၂ ၁၉၁၉.၃၀ ၁၃၅၂

၉ ၂၇ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၂၉၉၅၀၀ ၁၈၄၁.၇၀ ၁၉၄၃.၆၆ ၁၃၄၄

၁၀ ၂၈ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၂၉၆၀၀၀ ၁၈၄၄.၉၇ ၁၉၄၄.၉၀ ၁၃၃၈

၁၁ ၂၉ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၂၉၆၀၀၀ ၁၈၄၄.၉၇ ၁၉၄၄.၉၀ ၁၃၃၈

၁၂ ၃၀ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၂၉၆၀၀၀ ၁၈၄၄.၉၇ ၁၉၄၄.၉၀ ၁၃၃၈

၁၃ ၃၁ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၃၀၇၅၀၀ ၁၈၇၁.၁၃ ၁၉၆၆.၀၅ ၁၃၃၁

၁၄ ၁ - ၉ -၂၀၂၀ ၁၃၁၈၅၀၀ ၁၈၉၈.၂၈ ၁၉၉၂.၄၉ ၁၃၂၃

မျက်ာှစာအလိုက်
ေငွလဲန်း 

(ယွမ်၊ဘတ်၊တာကာ၊ူပီး)
၁ ၆.၈၄၈ ယွမ်
၂ ၃၁.၄၂ ဘတ်
၃ ၈၇ တာကာ
၄ ၇၄.၀၁ ူပီး

ြပည်တွင်းေရ

၁၂

( ၉-၉-၂၀၂၀ ) ေန ြပင်ပေငွလဲနး်
၁ ေဒလာေငွလဲန်း

စဉ် ေနစွဲ

စခန်းအမည်

ေရေစျးန်း
ကျပ်/ကျပ်သား

ေဒလာ

စဉ်

Source: နယ်စခန်းမှ ေနစဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပေငွလဲနး်

ေမာင်ေတာ
တမူး

ြမန်မာေငွလဲန်း (ကျပ်)

၁၃၃၃

ြမဝတီ
၁၃၃၂.၂၀

မူဆယ် ၁၃၄၄
၁၃၁၈.၀၅
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတ်ပ ဲ             ( က ) FAQ ၇၂၅-၇၄၅

(  ခ  ) SQ ၈၃၀-၈၅၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၀၄၀-၁၀၆၅

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၉၁၀-၉၃၅

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၈၂၅-၈၅၀

(  ခ  ) ေရဝါအေသး(under 3.5 mm) ၈၅၀-၈၇၅

(  ဂ  ) အခွံပါအလံုးေသးအြခမ်း ၉၄၀-၁၀၂၀

( ဃ ) အခွံခတ်အလံုးေသးအြခမ်း ၁၀၂၀-၁၀၅၀

၃ ပဲစဉ်းငံု  ( က ) အနီ (FAQ) ၆၃၀-၆၅၀

(  ခ  ) ြဖနီ (FAQ) ၆၄၀-၆၆၀

(  ဂ  ) အြဖ (FAQ) ၆၄၀-၆၆၀

၄ ပဲလွန်းြဖ ( က ) FAQ ၆၅၀-၇၀၀

(  ခ  ) SQ( 12.5 ဇကာ) ၇၅၀-၈၀၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က ) FAQ ၆၅၀-၆၇၅

၆ ကုလားပဲြဖလံုးကီး ( က ) FAQ ၆၀၀-၆၃၀

(  ခ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၈၀၀-၈၄၀

၇  ေြမေထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၈၇၅-၉၂၅

(  ခ  ) အခွံပါအြခမ်း ၁၀၂၀-၁၀၃၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၀၅၀-၁၁၀၀

၈ ပဲကးီ ၇၀၀-၇၅၀

၁၃

၁ - ၉ -၂၀၂၀  ေန ကုန်စည်ဒုိင်တွင် ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ ပဲေစျးန်းများ

အမျိးအမည်
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ (၁-၉-၂၀၂၀) ရက်ေနရိှ ဖွဲစည်းပံုှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည ်-    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား 
အတည်ြပ 
ဖွဲစည်းပံ ု

ကန်သတ် 
ခန်ပီး 
အင်အား 

ပုိ လုိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၇၆ ၁ ၁၃ 

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၄၉ - ၁၉၀ 

 ေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၂၅ ၁ ၂၀၃ 

( ဂ ) ေနစားပုတ်ြပတ်   ၅၁ - - 

 စုစုေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၇၆ ၁ ၂၀၃ 

၂။ ၂၇-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၉၃/၂၀၁၉-၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ကျိင်းလပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ဦးေအာင်ဝင်း-၂(၅/ကလတ(ုိင်) ၀၀၀၆၇၃) ဒု-ဦးစီးမှးသည် 

ိုင်င့ံ ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒခဲွ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က)အရ ၂၇-၈-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ှစ်တုိးေစ့ေရာက် 

ပါသြဖင့် ှစ်တိုးအပါအဝင် လစာေငွကျပ ်(၂၂၂၀၀၀ိ/-)တိတိကုိ ခံစားခွင့်ြပလုိက်သည်။ 

၃။ ၂၇-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၉၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ှစ်ုိင်ငံကုန်သွယ်မဆက်ဆံေရးဌာနခဲွမ ှေဒဆုဆုသိမ့် (၁၂/အစန(ုိင်)၂၃၀၆၁၄)၊အငယ်တန်းစာေရးကုိ 

(၁-၉-၂၀၂၀) ရက်ေနမှစ၍ ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး(ရန်ကုန)်သုိ ေြပာင်းေရတာဝန်ချထားလုိက်သည်။ 

၄။ ၂၇-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၉၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွမ ှ ေဒေစာယုုိင် (၅/ဝလန (ုိင်) ၁၆၉၇၉၉)၊ ဒု-လက်ေထာက် ကွန်ပျတာ 

လုပ်ေဆာင်ေရးမှးကုိ (၂၇-၈-၂၀၂၀) ရက်ေနမှစ၍ ှစ်ိုင်ငံကုန်သွယ်မဆက်ဆံေရးဌာနခဲွသို ေြပာင်းေရ 

တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၅။ ၂၇-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၈၂/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်မိ၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်(ပျဉ်းမနား)တွင် အငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ ယခင် 

စားေသာက်ကုန်ှင့် အေထွေထွကုန်ပစည်းေရာင်းဝယ်ေရးမှ ဦးေသာင်းေရ၊ စာေရးအဆင့်-၁ သည်     

(၆-၈-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင် ့၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ်ပီး ေနာက်အိမ်ေထာင် 



15 

မြပေသးသည့် ေဒတင်ေရ(၉/လဝန(ုိင်) ၀၆၈၁၉၄)ကိုုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ 

နည်းဥပေဒခဲွ (ခ)၊နည်းဥပေဒခဲွငယ်(၁၊၂)အရ(၇-၈-၂၀၂၀) ရက်ေနမှစ၍ မိသားစုပင်စင်ခံစားခွင့်ြပလုိက် 

သည်။ 

၆။ ၂၇-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၈၃/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်မိ၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ ဒဂုံမိသစ် (ေတာင်ပိုင်း)တွင် အငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစား 

ေနေသာ ယခင်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ဦးတင်စုိး၊ လုံြခံေရး-၃သည်(၂၇-၇-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင် 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင် ့၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ်ပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပေသးသည့် ေဒစုိးြမင့် 

(၁၂/တမန (ုိင်) ၀၃၉၉၁၄) ကုိ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခွဲ(ခ)၊ နည်း 

ဥပေဒခဲွငယ် (၁၊၂) အရ (၂၈-၇-၂၀၂၀)ရက်ေနမှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၇။ ၂၇-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၈၄/၂၀၂၀ အရ  ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်မိ၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်(ဘဏ်ခဲွ-၄)တွင် အငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ ယခင် 

ြမန်မာ့ကုန်တုိက်မှ ဦးထွဏ်းသိမ်း၊ ပစည်းထိန်း-၂ သည် (၁၅-၇-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သွား 

ပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး (ကီး )ြဖစ်ပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပေသးသည့် ေဒခင်စန်းတင့် 

(၁၂/ဗတထ(ုိင်)၀၁၈၁၅၇)ကုိ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ နည်း 

ဥပေဒခဲွငယ် (၁၊၂)အရ (၁၆-၇-၂၀၂၀)ရက်ေနမှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၈။ ၂၇-၈-၂၀၂၀ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာ အမိန်စာအမှတ ် ၀၈၅/၂၀၂၀ အရ  ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်မိ၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ် (သဃန်းကန်း) တွင် အငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ 

ယခင် ယာဉ်ှင့် စက်ကိရိယာပစည်းေရာင်းဝယ်ေရးမ ှဦးေမာင်ေမာင်သွင်၊ စက်မကမ်းကျင် - ၅ သည် 

(၆-၈-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင် ့၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ်ပီး ေနာက်အိမ်ေထာင် 

မြပေသးသည့် ေဒကျင်လှ(၁၂/ဥကတ(ုိင်) ၀၄၉၉၄၀)ကုိုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-

၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ် (၁၊၂) အရ (၇-၈-၂၀၂၀)ရက်ေနမှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစား 

ခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၉။ ၂၇-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ ် ၀၈၆/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်မိ၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်(ကမာရွတ်) တွင် အငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ ယခင် 
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ကုန်သွယ်/ပုံိှပ်ေရာင်းဝယ်ေရးဌာနမ ှဦးေသာင်းထွန်း၊ အကီးတန်းစာေရးသည် (၂၉-၇-၂၀၂၀) ရက်ေန 

တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ်ပီးေနာက်အိမ်ေထာင်မြပေသးသည့် 

ေဒြမင့်ြမင့် (၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၃၀၅၉၃)ကို ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခွဲ 

(ခ)၊ နည်း ဥပေဒခဲွငယ် (၁၊၂) အရ (၃၀-၇-၂၀၂၀)ရက်ေနမှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၁၀။ ၂၇-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၈၇/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်မိ၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ် (ဘဏ်ခဲွ-၄)တွင် အငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ ယခင် 

ကုန်သွယ်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနမှ ဦးချစ်ခုိင်၊ ဦးစီးအရာရိှသည် (၂၂-၇-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ်ပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပေသးသည့် ေဒခင်မာေဝ 

(၁၂/ပဘတ (ုိင်) ၀၀၈၇၇၅)ကုိ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ 

နည်းဥပေဒခဲွငယ်(၁၊၂)အရ (၂၃-၇-၂၀၂၀)ရက်ေနမှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၁၁။ ၂၈-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၉၆/၂၀၁၉-၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ေငွ စာရင်းဌာနခွဲမှ ဦးေကျာ်သူဝင်း-၂ (၅/ကလထ (ုိင်) ၁၂၆၂၅၀)၊  ဒု-ဦးစီးမှးသည် ုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်း ဥပေဒ၅၄၊ နည်းဥပေဒခဲွ(က)အရ ၂၈-၈-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ှစ်တုိးေစ့ေရာက်ပါသြဖင့် ှစ်တုိး 

အပါအဝင် လစာေငွကျပ ်(၂၂၂၀၀◌ိ/-) တိတိကုိ ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၁၂။ ၂၈-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၉၇/၂၀၂၀ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဌာနခဲွမှ ေဒေအးြမခုိင် (၉/ခအဇ(ုိင်)၀၃၁၆၉၇)၊ ဦးစီးအရာရှိ 

ကိ ု ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၃)အရ (၃၀-၈-၂၀၂၀ မှ ၂၈-၉-၂၀၂၀ထိ) 

ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၃၀) ရက် ခံစားခွင့်ြပလုိက်ပီး  ခွင့်ရက်များ ကုန်ဆုံးပါက မိမိ၏ မူလတာဝန်များ 

ကိ ု ြပန်လည်ထမ်းေဆာင်ရန် Duty Report ှင့်အတူ သက်ဆုိင်ရာဆရာဝန်၏ ကျန်းမာေကာင်း 

ေထာက်ခံချက ်(Fit Certificate) ကုိ ြပန်လည်တင်ြပရန် ြဖစ်သည်။ 

၁၃။ ၂၈-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၉၈/၂၀၂၀ အရ  စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ တစ်ဖက်ပါ ဒု-ဦးစီးမှးှင့် အဆင့်တူ (လစာန်း 

ကျပ် ၂၁၆၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ) (၆) ဦးတိုကို (၁-၉-၂၀၂၀) ရက်ေန နံနက်ပုိင်းမှစ၍ ဦးစီးမှးှင့် 
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အဆင့်တူ (လစာန်းကျပ် ၂၃၄၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၄၄၀၀ဝိ) ရာထူးအဆင့်သုိ တိုးြမင့်ခန်ထားလိုက်ပီး ကနဦး 

လစာကျပ ်(၂၃၄၀၀၀/-) မှစတင်၍ ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်-  

စဉ်  အမည/် 
မှတ်ပံုတင်အမှတ ်

လက်ရှိတာဝန ်
ထမ်းေဆာင် 

ေနသည့် ဌာနခွဲ/စခန်း 

လက်ရှိ 
ရာထူး/လစာန်း 

တိုးြမင့်ေပးသည့် 
ရာထူး/လစာန်း 

(က) ဦးသိန်းစိုး-၃ 
၅/ကလထ(ိုင်)၁၂၅၇၀၄ 

စီမံေရးရာ ဒု-ဦးစီးမှး 
၂၁၆၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၂၆၀၀ဝ ိ

ဦးစီးမှး 
၂၃၄၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၄၄၀၀ဝ ိ

( ခ ) ဦးေအာင်ဝင်း-၁ 
၉/ပမန(ိုင်)၀၀၀၀၀၈ 

ပုိကုနသွ်င်းကုန်ုံး 
(ရနကု်န်) 

ဒု-ဦးစီးမှး 
၂၁၆၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၂၆၀၀ဝ ိ

ဦးစီးမှး 
၂၃၄၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၄၄၀၀ဝ ိ

( ဂ ) ေဒေအးေအးသနး် 
၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၀၁၁၂၅ 

ေဒသတွင်း ငယ်လကေ်ရးတုိလက်ှိပ်
စက် 

၂၁၆၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၂၆၀၀ဝ ိ

ဆက်သွယ်ေရး-၁ 
၂၃၄၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၄၄၀၀ဝ ိ

(ဃ) ေဒခင်ဝင်းြမင့် 
၁၂/ဥကမ(ိုင်)၁၄၆၁၈၀ 

ပုိသွင်း ဒု-ဦးစီးမှး 
၂၁၆၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၂၆၀၀ဝ ိ

ဦးစီးမှး 
၂၃၄၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၄၄၀၀ဝ ိ

( င )  ေဒေဌးေဌး 
၁၁/ရဗန(ိုင်)၀၄၀၄၃၆ 

စီမံေရးရာ ဆက်သွယ်ေရး-၂ 
၂၁၆၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၂၆၀၀ဝ ိ

လုံြခံေရး-၁ 
၂၃၄၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၄၄၀၀ဝ ိ

( စ ) ေဒပန်းဦးမနွ် 
၁၃/လရန(ိုင်)၁၁၂၃၄၅ 

ပုိသွင်း ဒု-ဦးစီးမှး(ကွန်ပျတာ) 
၂၁၆၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၂၆၀၀ဝ ိ

ဦးစီးမှး(ကွနပ်ျတာ) 
၂၃၄၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၄၄၀၀ဝ ိ

၁၄။ ၂၈-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၉၉/၂၀၂၀ အရ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ပါ အကီးတန်းစာေရးှင့် အဆင့်တူ 

(လစာန်းကျပ် ၁၉၈၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၀၈၀၀ဝိ) (၁၁) ဦးတိုကို (၁-၉-၂၀၂၀) ရက်ေန နံနက်ပိုင်းမှစ၍       

ဒု-ဦးစီးမှးှင့်အဆင့်တူ (လစာန်းကျပ် ၂၁၆၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ) ရာထူးအဆင့်သုိ တုိးြမင့်ခန်ထား 

လိုက်ပီး ကနဦးလစာကျပ် (၂၁၆၀၀ဝ/-) မှစတင်၍ ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်-  

စဉ်  အမည/် 
မှတ်ပံုတင်အမှတ် 

လက်ရိှတာဝန ်
ထမ်းေဆာင်ေနသည် ့

ဌာနခဲွ/စခန်း 

လက်ရှိ 
ရာထူး/လစာန်း 

တိုးြမင့်ေပးသည့် 
ရာထူး/လစာန်း 

(က) ေဒေကသီဝင်း 
၅/ဝလန(ိုင်)၁၂၆၂၅၂ 

စာရင်းအင်း လ/ထကွန်ပျတာမှး 
၁၉၈၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၀၈၀၀ဝ ိ

ကွန်ပျတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှး
၂၁၆၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၂၆၀၀ဝ ိ

( ခ ) ဦးရဲလင်းဟိန်း 
၁၂/အလန(ိုင်)၀၄၄၆၅၇ 

ပုိကုနသွ်င်းကန်ုုံး 
(ရန်ကုန်) 

အကီးတနး်စာေရး 
၁၉၈၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၀၈၀၀ဝ ိ

ဒ-ုဦးစီးမှး 
၂၁၆၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၂၆၀၀ဝ ိ

( ဂ ) ဦးေအာင်ေအာင် 
၉/မခန(ိုင်)၁၉၁၅၇၇ 

ြမဝတီ အကီးတနး်စာေရး 
၁၉၈၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၀၈၀၀ဝ ိ

ဒ-ုဦးစီးမှး 
၂၁၆၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၂၆၀၀ဝ ိ

(ဃ) ဦးေရသိုက ်
၁/မခဘ(ိုင်) ၀၁၀၇၂၅ 

မယ်စဲ့ အကီးတနး်စာေရး 
၁၉၈၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၀၈၀၀ဝ ိ

ဒ-ုဦးစီးမှး 
၂၁၆၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၂၆၀၀ဝ ိ



18 

( င )  ေဒချိဆက်ုိင် 
၁/ဟပန(ိုင်)၀၀၅၂၀၇ 

စီမံေရးရာ အကီးတနး်စာေရး 
၁၉၈၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၀၈၀၀ဝ ိ

ဒ-ုဦးစီးမှး 
၂၁၆၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၂၆၀၀ဝ ိ

( စ ) ေဒနန်းလှေထွး 
၁၃/လရန(ိုင်)၀၀၆၀၀၁ 

ပုိသွင်းုံး(ရနကု်န်) အကီးတနး်စာေရး 
၁၉၈၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၀၈၀၀ဝ ိ

ဆက်သွယ်ေရး-၂ 
၂၁၆၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၂၆၀၀ဝ ိ

( ဆ ) ဦးြပည်ဟိန်းေဇာ် 
၇/ရကန(ိုင်)၀၄၉၁၆၇ 

ထီးခီး လ/ထကွန်ပျတာမှး 
၁၉၈၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၀၈၀၀ဝ ိ

ကွန်ပျတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှး
၂၁၆၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၂၆၀၀ဝ ိ

( ဇ ) ဦးအာကာဟန်ိး 
၁၁/မတန(ိုင်)၀၁၉၄၃၄ 

စာရင်းအင်း အကီးတနး်စာေရး 
၁၉၈၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၀၈၀၀ဝ ိ

ဒ-ုဦးစီးမှး 
၂၁၆၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၂၆၀၀ဝ ိ

( ဈ ) ဦးရဲမင်းထန်ွး 
၉/မထလ(ိုင်)၂၅၂၀၇၉ 

ပုိသွင်း အကီးတနး်စာေရး 
၁၉၈၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၀၈၀၀ဝ ိ

ဒ-ုဦးစီးမှး 
၂၁၆၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၂၆၀၀ဝ ိ

(ည) ဦးသန်းေဇာ်ဦး 
၈/စတရ(ိုင်)၀၃၉၉၄၅ 

မူဆယ် စာရင်းကိုင်-၃ 
၁၉၈၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၀၈၀၀ဝ ိ

စာရင်းကုိင်-၂ 
၂၁၆၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၂၆၀၀ဝ ိ

( ဋ ) ေဒသရိီေအာင်-၁ 
၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၅၁၇၄၆ 

မူဆယ် လ/ထကွန်ပျတာမှး 
၁၉၈၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၀၈၀၀ဝ ိ

ကွန်ပျတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှး
၂၁၆၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၂၆၀၀ဝ ိ

၁၅။ ၂၈-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၅၀၀/၂၀၂၀ အရ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ပါ အငယ်တန်းစာေရးှင့်အဆင့်တူ 

(လစာန်းကျပ် ၁၈၀၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ) (၈) ဦးတိုကို (၁-၉-၂၀၂၀) ရက်ေန နံနက်ပိုင်းမှစ၍ 

အကီးတန်းစာေရးှင့်အဆင့်တူ (လစာန်းကျပ် ၁၉၈၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၀၈၀၀ဝိ) ရာထူးအဆင့်သုိ တုိးြမင့် 

ခန်ထားလိုက်သည-်  

စဉ် အမည/်မှတ်ပံုတင်အမှတ် 
လက်ရှိတာဝန ်
ထမ်းေဆာင်ေန 
သည့်ဌာနခဲွ/စခန်း 

လက်ရှိ 
ရာထူး/လစာန်း 

တိုးြမင့်ေပးသည့် 
ရာထူး/လစာန်း 

(က) ေဒခင်မာေအး 

၉/ပမန(ိုင်) ၁၉၉၅၂၁ 

နည်းပညာ ဒု-လ/ထကပတမှး 

၁၈၀၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၁၉၀၀၀ဝ ိ

လ/ထကပတမှး 

၁၉၈၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၀၈၀၀ဝ ိ

( ခ ) ဦးရဲမင်းေအာင် 

၉/ဝတန(ိုင်)၁၄၆၆၄၄ 

ကျိင်းလပ် ဒု-လ/ထကပတမှး 

၁၈၀၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၁၉၀၀၀ဝ ိ

လ/ထကပတမှး 

၁၉၈၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၀၈၀၀ဝ ိ

( ဂ ) ေဒလှြမတ်သူ 

၉/မသန(ိုင်)၁၃၇၄၀၄ 

နယ်ုံး အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၁၉၀၀၀ဝ ိ

စာရင်းကုိင်-၃ 

၁၉၈၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၀၈၀၀ဝ ိ

(ဃ) ေဒဇူးဇူးလိင် 

၉/မခန(ိုင်)၂၂၂၆၈၆ 

ယှဉ်ပိင်မ ဒု-လ/ထကပတမှး 

၁၈၀၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၁၉၀၀၀ဝ ိ

လ/ထကပတမှး 

၁၉၈၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၀၈၀၀ဝ ိ

( င )  ေဒဝင်းမာမာသက် 

၇/သဝတ(ိုင်) ၀၉၇၈၄၄ 

ေငွစာရင်း ဒု-လ/ထကပတမှး 

၁၈၀၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၁၉၀၀၀ဝ ိ

လ/ထကပတမှး 

၁၉၈၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၀၈၀၀ဝ ိ
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( စ ) ေဒေအးေအးေမာ်-၂ 

၈/တတက(ိုင်)၁၈၁၉၄၅ 

ေငွစာရင်း အငယတ်န်းစာေရး 

(ကွနပ်ျတာ) 

၁၈၀၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၁၉၀၀၀ဝ ိ

အကီးတန်းစာေရး 

(ကွနပ်ျတာ) 

၁၉၈၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၀၈၀၀ဝ ိ

( ဆ ) ေဒဟန်နီေကျာ်ေကျာ် 

၉/အမဇ(ိုင်)၀၃၄၈၉၂ 

မူဝါဒ အငယတ်န်းစာေရး 

(ကွနပ်ျတာ) 

၁၈၀၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၁၉၀၀၀ဝ ိ

အကီးတန်းစာေရး 

(ကွနပ်ျတာ) 

၁၉၈၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၀၈၀၀ဝ ိ

( ဇ ) ေဒေအးြမတ်သူ 

၅/ဝလန(ိုင်)၁၄၆၉၀၃ 

စီမံေရးရာ ဒု-လ/ထကပတမှး

၁၈၀၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၁၉၀၀၀ဝ ိ

လ/ထကပတမှး

၁၉၈၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၀၈၀၀ဝ ိ

၁၆။ ၂၈-၈-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၅၀၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၄) ဦးအား (၁-၉-၂၀၂၀) ရက်ေနမှစ၍ ၎င်းတုိှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါအတုိင်း 

ေြပာင်းေရတာဝန်ချထားလုိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ  ေြပာင်းေရတာဝန်ချ 

     ထားသည့်ဌာနခဲွ 

 (က) ေဒဝင်းဝင်းစမ်း လ/ထန်ကားေရးမှး မူဝါဒ နည်းပညာ  

  ၁၂/ပဇတ(ုိင်) ၀၁၄၅၆၈  (ရန်ကုန် ပသက) (CJ တဲွဖက်) 

 ( ခ ) ေဒြဖြဖဝင်း-၁ လ/ထန်ကားေရးမှး ပုိသွင်းုံး မူဝါဒ 

  ၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၁၅၂၁၉  (ရန်ကုန်) (ရန်ကုန် ပသက) 

 ( ဂ ) ဦးေကျာ်မျိးမင်း လ/ထန်ကားေရးမှး နည်းပညာ ပိုသွင်းံုး  

     (CJ တဲွဖက်) (ရန်ကုန်) 

 (ဃ) ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး ဦးစီးအရာရိှ ပိုသွင်းုံး(ရန်ကုန်) ပိုသွင်းံုး 

     ေကျာက်ြဖဇုန် (ရန်ကုန်) 

၁၇။ ၃၁-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ ် ၀၅၀၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ယှဉ်ပိင်မမူဝါဒဌာနခဲွမှ ဦးေကျာ်သက်ုိင် (၅/ခဥန(ုိင်) ၁၁၀၁၃၈)၊ ဦးစီးအရာရိှကုိ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၏ (၂၆-၈-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် (၀၄၈၂/ ၂၀၂၀) ြဖင့် (၁-၉-၂၀၂၀) ရက်ေနမှ 

(၁၅-၁၀-၂၀၂၀) ရက်ေနထိ ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး(ရန်ကုန်)သုိ ေြပာင်းေရတာဝန်ချထားမအား ဤအမိန်စာ 

ြဖင့် လမ်းမုိးပယ်ဖျက်လိုက်သည်။ 
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၁၈။ ၃၁-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၅၀၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိုကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမ ှဦးလှမင်းထွန်း (၇/သနပ(ုိင်)၀၆၂၉၉၁)၊ စာရင်းကုိင်-၁ ကုိ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၃၀-၈-၂၀၂၀ မ ှ၈-၉-၂၀၂၀ ထ)ိ လုပ်သက်ခွင် ့(၁၀) 

ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၁၉။ ၃၁-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၅၀၄/၂၀၁၉-၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ နယ်စခန်းများညိိူင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခဲွမှ ဦးေကျာ်ခုိငြ်မတ် (၅/ဟမလ (ုိင်) ၀၅၂၀၀၉) ဒု-ဦးစီးမှး 

သည် ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခဲွ(က) အရ ၂၉-၈-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ှစ်တုိးေစ့ 

ေရာက်ပါသြဖင့် ှစ်တိုးအပါအဝင် လစာေငွကျပ ်(၂၂၂၀၀◌ိ/-) တိတိကုိ ခံစားခွင့်ြပလုိက်သည်။ 

၂၀။ ၁-၉-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၅၀၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးြမစုိး (၈/ဆမန (ုိင်) ၀၄၅၅၅၄)၊ ဦးစီးမှးကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း 

(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၃၁-၈-၂၀၂၀ မှ ၆-၉-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် (၇) ရက် ခံစားခွင့်ြပလုိက် 

သည်။ 

၂၁။ ၁-၉-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၅၀၆/၂၀၂၀ အရ ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေငွစာရင်းဌာနခဲွမ ှ ဦးမျိးေအာင်-၁ (၁၂/သကတ (ုိင်) ၀၄၂၆၈၁)၊ ဒု-ဦးစီးမှးသည ် ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပေဒ ၅၄ ၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ၁-၉-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ှစ်တုိးေစ့ေရာက်ပါသြဖင့် ှစ်တိုးအပါ 

အဝင် လစာေငွကျပ် (၂၂၂၀၀ဝိ/-) တိတိကုိ ခံစားခွင့်ြပလုိက်သည်။ 

၂၂။ ၁-၉-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၅၀၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးလှမင်းထွန်း-၂ (၉/လဝန (ုိင်) ၁၂၇၃၀၄)၊ ဒု-ဦးစီးမှးကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ 

များအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၃)အရ (၁-၉-၂၀၂၀ မှ ၁၄-၉-၂၀၂၀ ထ)ိ ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၁၄)ရက် 

ခံစားခွင့်ြပလိုက်ပီး ေဖာ်ြပပါအမထမ်းသည် ခွင့်ရက်များ ကုန်ဆံုးပါက မိမိ၏ မူလတာဝန်များကို 

ြပန်လည်ထမ်းေဆာင်ရန် Duty Report ှင့်အတူ သက်ဆုိင်ရာဆရာဝန်၏ ကျန်းမာေကာင်း 

ေထာက်ခံချက ်(Fit Certificate) ကုိ ြပန်လည်တင်ြပရန်ြဖစ်သည်။ 

၂၃။ ၂-၉-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၅၀၈/၂၀၂၀ အရ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးုံး၏ (၁-၉-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ ုံးအမိန်စာအမှတ် (၅၉/၂၀၂၀)အရ 
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ WTO ှင့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ကုန်သွယ်မှင့်ဆက်ွယ်ေနေသာ အဖွဲအစည်း 

များဌာနခဲွမှ ဒုတိယန်ကားေရးမှး၊ ေဒဇာနည်တင်(၁၁/ကဖန(ုိင်)၀၀၀၆၀၂) အား စားသုံးသူေရးရာ 

ဦးစီးဌာနရိှ ေကျာက်ြဖခုိင် ဦးစီးမှးုံးတွင် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂) ရက်ေနမှ စတင်၍ 

တွဲဖက်တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၂၄။ ၂-၉-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၅၀၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနရှိ 

ေအာက်ပါ အရာထမ်း (၄၅) ဦး၊ အမထမ်း (၁၄၆) ဦး (ေနစား ၉ ဦး အပါအဝင်)၊ စုစုေပါင်း (၁၉၁)ဦးတုိကုိ 

၎င်းတုိအမည်ှင့် ယှဉ်တွေဲဖာ်ြပပါ ကုန်သွယ်ေရးစခန်း/ပိုကုန် သွင်းကုန်ံုးများသုိ(၁-၁၀-၂၀၂၀) ရက်ေန 

မှစ၍ ေြပာင်းေရတာဝန်ချထားလုိက်သည်-  

စဉ် 
ကုန်သွယ်ေရး စခန်း/ 

ပိုကုန်သွင်းကုန်ုံး 
အရာထမ်း အမထမး် ေနစား စုစုေပါင်း 

(က) မူဆယ်(၁၀၅)မိုင ်ကုန်သွယ်ေရးဇုန ် ၁၃ ၃၇ ၂ ၅၂ 

( ခ ) လွယ်ဂျယ် ၂ ၄  ၆ 

( ဂ ) ချင်းေရေဟာ် ၂ ၈  ၁၀

(ဃ) ကန်ပုိက်တီ ၂ ၄  ၆ 

( င ) ြမဝတီ ကုန်သွယ်ေရးဇုန ် ၈ ၂၂ ၂ ၃၂ 

( စ ) တာချလီိတ် ၂ ၁၀ - ၁၂

(ဆ) ေကာ့ေသာင်း ၁ ၄ ၁ ၆ 

( ဇ ) မိတ် ၂ ၅ ၁ ၈

( ဈ ) ထီးခီး ၁ ၄ - ၅ 

(ည) မယ်စဲ့ ၁ ၃ - ၄ 

( ဋ ) ေမာေတာင ် ၁ ၄ - ၅

( ဌ ) တမူး ၂ ၅ - ၇ 

( ဍ ) ရိဒ် ၁ ၃ ၂ ၆ 

( ဎ ) ထန်တလန် ၁ ၁  ၂

(ဏ) စစ်ေတွ ၁ ၄  ၅ 
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(တ) ေမာင်ေတာ ၁ ၄ ၁ ၆ 

(ထ) ကျိငး်လပ ် ၁ ၄ - ၅ 

( ဒ ) ပိုကုန်သွင်းကုန ်(ြမစ်ကီးနား) ၁ ၅  ၆

( ဓ ) ပိုကုန်သွင်းကုန(်ကျိငး်တုံ) ၁ ၄ - ၅ 

( န ) ထားဝယ်အထူးစီးပွားေရးဇုန ် ၁ ၂  ၃ 

စုစုေပါင်း ၄၅ ၁၃၇ ၉ ၁၉၁

၂၅။ ၂-၉-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၅၁၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် 

EIF အစီစဉ်ေအာက်ရိှ Tier 2 အဆင့် စီမံကိန်း (M-STEP) ဒုတိယှစ်အတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ြပင်ပမှ 

International Trade Advisor ှင့် Procurement Expert (၂) ဦးတုိကို ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက် 

လင် သတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ခြဖင့် (၁-၉-၂၀၂၀) ရက်ေနမှ (၃၁-၈-၂၀၂၁) ရက်ေနအထိ ေအာက်ပါ 

စာချပ်များြဖင့် တုိးြမင့်ချပ်ဆိုငှားရမ်းလိုက်သည-် 

  စဉ်      အမည်  မှတ်ပုံတင်နံပါတ်/ Passport No 

 (က) Mr.Sven Sylvain Callebaut (Passport No – 19FV19266) 

 ( ခ ) ဦးကုိကိုေအာင် ၁၂/သကတ (ုိင်) ၁၅၈၄၅၆ 

၂၆။ ၂-၉-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၅၁၁/၂၀၁၉-၂၀၂၀ အရ ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ေဒြမသာ (၁၂/သဃက (ုိင်) ၀၃၈၀၈၇)၊   ဒု-ဦးစီးမှးသည် ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပေဒ ၅၄ ၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ၂-၉-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ှစ်တုိးေစ့ေရာက်ပါသြဖင့် ှစ်တိုးအပါ 

အဝင် လစာေငွကျပ် (၂၂၂၀၀ဝိ/-) တိတိကုိ ခံစားခွင့်ြပလုိက်သည်။ 

၂၇။ ၂-၉-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၅၁၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွမ ှ လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး၊ ဦးစံဖိးေဝ (၁၂/ဥကမ (ုိင်) ၀၆၂၉၅၅) ကုိ 

ိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁-၉-၂၀၂၀  မှ ၁၁-၉-၂၀၂၀ ထိ) 

လုပ်သက်ခွင့် (၁၁) ရက် ခံစားခွင့်ြပလုိက်သည်။ 

၂၈။ ၂-၉-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၅၁၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး(မေလး)တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ဦးေအာင်စုိးမိုး (၅/မကန(ုိင်)၀၆၇၅၁၂)၊ 

ေနစား(လံုြခံေရး)ကိ ု ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လင် သတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ခကျပ်(၄၈၀၀/-) 



23 

န်းြဖင့် (၂-၆-၂၀၂၀) ရက်ေနမှ (၁-၉-၂၀၂၀) ရက်ေနထိ (၃)လတစ်ကိမ် စာချပ်ချပ်ဆုိငှားရမ်းခဲ့ပီး 

သက်တမ်းကုန်ဆုံးပီးသည့် ေနာက်တစ်ေနနံနက ် (၂-၉-၂၀၂၀) ရက်ေနမှ (၁-၁၂-၂၀၂၀)ရက်ေန ညေန 

ပုိင်းထိ ထပ်မံစာချပ် ချပ်ဆုိငှားရမ်းလုိက်သည်။ 

၂၉။ ၂-၉-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၈၈/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်မိ၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ် (အင်းစိန်) တွင် အငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ ယခင် 

ြမန်မာ့ကုန်တုိက်မှ ဦးကွယ်ြမ၊ အကီးတန်းစာေရးသည ် (၁၀-၈-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သွားပါ 

သြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ်ပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပေသးသည့် ေဒရီရီ (၁၂/အစန (ုိင်) 

၀၄၁၂၄၈) ကုိ ိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ခ)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ်   

(၁၊ ၂)အရ (၁၁-၈-၂၀၂၀)ရက်ေနမှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၃၀။ ၄-၉-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၅၁၄/၂၀၂၀ အရ ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ချင်းေရေဟာကု်န်သွယ်ေရးစခန်းတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခ့ဲေသာ ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်-၂၊ (၉/ပမန 

(ုိင်)၂၃၆၉၄၄)၊ ဆက်သွယ်ေရး-၅၊ ယာဉေ်မာင်းသည ် ဝန်ထမ်းအြဖစ်မ ှ ုတ်ထွက်ခွင့်တင်ြပထားေသာ် 

လည်း ခွင့်ြပမိန်မရရိှမီ တာဝန်ကျရာစခန်းမှ ထွက်ခွာသွားသြဖင့် ဌာနဆုိင်ရာ စစ်ေဆး၍ ုိင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၁၉၂၊ နည်းဥပေဒခဲွ(ဃ)အရ တာဝန်ပျက်ကွက်ြခင်း၊ ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း 

ေဖာက်ဖျက်ြခင်းတွင် အကျံးဝင်သည့် ကိစရပ်ြဖစ်သည့်အတွက် စတင်တာဝန်ပျက်ကွက်သည့် ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၂၉ ရက်ေနမှစတင်၍ ုိင်င့ံဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒ-၂၀၉၊ နည်း ဥပေဒခဲွ(ဇ)အရ ရာထူးမှ 

ထုတ်ပယ် (Removal) လုိက်သည်။ 

၃၁။ ၄-၉-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၅၁၅/၂၀၁၉-၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ အမထမ်း (၂) ဦးတုိကုိ ုိင်ငံ ့ ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄ ၊ 

နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ၎င်းတုိအမည်ှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ှစ်တုိးေစ့ေရာက်သည့် ေနရက်မှစတင်၍ 

ှစ်တုိးအပါအဝင် လစာေငွများကုိ ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်-  

စဉ် အမည်ှင့်မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန 
ှစ်တုိး 

ခံစားမည့်ရက် 
ှစ်တုိး 

လစာ(ကျပ်) 
(က) ဦးေကျာ်ေကျာ်ထွန်း 

၁၂/မဘန(ုိင်) ၀၀၇၉၂၃ 
ဦးစီးမှး ပုိ/သွင်း 

(ရန်ကုန်) 
၄-၉-၂၀၂၀ ၂၄၀၀၀၀
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( ခ ) ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦး-၂ 
၁၂/ဆကန(ုိင်) ၀၀၂၂၆၉ 

ဒု-ဦးစီးမှး ပုိ/သွင်း 
(ရန်ကုန်) 

၄-၉-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

၃၂။ ၄-၉-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၅၁၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးရန်ရှင်း-၂ (၉/ပမန(ုိင်)၂၃၈၈၇၉)၊ အကီးတန်းစာေရးကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ 

များ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၃-၉-၂၀၂၀ မှ ၄-၉-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် (၂)ရက် ခံစား 

ခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၃၃။ ၄-၉-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၅၁၇/၂၀၂၀ အရ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ (၂၈-၈-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင် ကျင်းပြပလပ်ုေသာ (၁၇/၂၀၂၀) ကိမ်ေြမာက် 

စီမံခန်ခဲွေရးေကာ်မတီ၏ အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ WTO ှင့် အြပည် 

ြပည်ဆုိင်ရာကုန်သွယ်မှင့် ဆက်ွယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်းများဌာနခဲွမှ ေဒေအးေအးြမင့် (၁၂/ဗဟန 

(ုိင်)၀၆၄၁၀၀)၊ ဦးစီးအရာရှိ (လစာန်းကျပ် ၂၇၅၀၀ဝ-ိ၄၀၀ဝိ-၂၉၅၀၀ဝိ) အား လုပ်သက် (၃၀)ှစ် 

ြပည့်ရန် လုိအပ်ေနေသာ ချိတ့ဲကာလ (၆ လ ှင့် ၄ ရက်) ကုိ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ၊ ဥပေဒအခန်း 

(၂၁)၊ နည်းဥပေဒ ၂၄၄၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ခ) ှင့်အညီ ြဖည့်စွက်ခွင့်ြပလုိက်သည်။ 

၃၄။ ၄-၉-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၅၁၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးြမင့်စုိး (၁၂/မရက (ုိင်) ၀၅၆၁၇၁)၊ ဦးစီးအရာရိှ (လစာန်းကျပ် ၂၇၅၀၀ဝ-ိ၄၀၀ဝိ-

၂၉၅၀၀ဝ)ိ အား သက်ြပည့်ပင်စင်မခံစားမီ ကိတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄)လြဖစ်သည့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင် 

ဘာလ ၂၁ ရက်ေနမှ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်ေနအထိ ကာလကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ 

အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၁)အရ အများြပည်သူအကျိးငှာ ြငင်းပယ်လုိက်သည်။ ၎င်းြငင်းပယ်ခ့ဲသည့် 

ကိတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄)လ ကိ ု၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၁)ရက်ေနမှ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေမလ (၂၀)ရက်ေနထိ 

ခံစားခွင့်ြပပီး ခွင့်ကုန်ဆံုးသည့် ေနာက်တစ်ေနနံနက်ပုိင်းမှစ၍ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၂၁)၊ 

နည်းဥပေဒ(၂၃၃)၊ နည်းဥပေဒခဲွ(က) အရ သက်ြပည့်အငိမ်းစား ယူခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၃၅။ ၄-၉-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၅၁၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိုကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဦးဇာနည်ဝင်း (၇/ရတန(ုိင်) ၀၆၆၈၀၉)၊ ဒု-ဦးစီးမှးကို ိုင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၃-၉-၂၀၂၀ မှ ၁၂-၉-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် (၁၀) 

ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 
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၃၆။ ၇-၉-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၅၂၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ှစ်ုိင်ငံကုန်သွယ်မဆက်ဆံေရးဌာနခဲွမ ှ ေဒမာမာသန်း (၉/စကတ (ုိင်) ၀၆၀၄၈၉)၊ ဦးစီးအရာရိှကို 

ိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၃၁-၈-၂၀၂၀ မှ ၃-၉-၂၀၂၀ ထိ) 

လုပ်သက်ခွင့် ( ၄ )ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၃၇။ ၇-၉-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ ် ၀၅၂၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွမ ှ ေဒေရရည်မွန် (၉/မခန (ုိင်)၂၂၉၄၇၈)၊ ဒု-ဦးစီးမှးကုိ 

ိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၇-၉-၂၀၂၀ မှ ၁၆-၉-၂၀၂၀ ထိ) 

လုပ်သက်ခွင့် (၁၀)ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၃၈။ ၇-၉-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၅၂၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ အမထမ်း (၉) ဦးတုိကုိ ုိင်ငံ ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄ ၊ နညး်ဥပေဒခဲွ 

(က) အရ ၎င်းတိုအမည်ှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ှစ်တိုးေစ့ေရာက်သည့် ေနရက်မှစတင်၍ ှစ်တုိး 

အပါအဝင် လစာေငွများကုိ ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်-  

စဉ် 
အမည်င့်ှ 
မှတ်ပံုတင်အမှတ် 

ရာထူး ဌာန 
ှစ်တိုး 

ခံစားမည့်ရက် 

ှစ်တိုး 
လစာ 
(ကျပ)် 

(က) ဦးြမတ်စုိးေအာင် 
၈/စလန(ိုင်) ၀၆၉၂၅၄ 

ဒု-ဦးစီးမှး ပုိ/သွင်း ၅-၉-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀ 

( ခ ) ေဒသန်းသနး်ေဆ ွ
၁၂/သကတ(ိုင်) ၁၀၆၅၃၂ 

ဒု-ဦးစီးမှး ေငွစာရင်း ၇-၉-၂၀၂၀ ၂၂၄၀၀၀ 

( ဂ ) ဦးသန်းေအာင် 
၁၁/မဥန(ိုင်) ၀၀၀၅၇၆ 

ဒု-ဦးစီးမှး စာရင်းအင်း ၇-၉-၂၀၂၀ ၂၂၄၀၀၀ 

(ဃ) ေဒမျိးသာခုိင် 
၉/ဇဗသ(ိုင်)၀၀၃၂၇၇ 

အငယ်တန်းစာေရး မူဝါဒ ၇-၉-၂၀၂၀ ၁၈၂၀၀၀ 

( င )  ေဒခုိင်ခုိင်ြမင့်-၂ 
၈/ရစက(ုိင်)၁၉၇၅၀၁ 

အငယ်တန်းစာေရး စာရင်းအင်း ၇-၉-၂၀၂၀ ၁၈၂၀၀၀ 

( စ ) ဦးမျိးလူိင်ဝင်း 
၈/မသန(ိုင်)၁၃၆၈၃၇ 

အငယ်တန်းစာေရး WTO ၇-၉-၂၀၂၀ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဆ ) ေဒဖူးပိုင်ဖိး 
၉/ပမန(ိုင်)၂၄၄၇၂၀ 

စာရင်းကုိင်-၄ နည်းပညာ ၇-၉-၂၀၂၀ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဇ ) ဦးေဇယျာလင်း 
၈/အလန(ိုင်)၁၈၂၂၁၈ 

ဒု-လ/ထ ကွန်ပျတာ
လုပ်ေဆာင်ေရးမှး 

ထားဝယ်ဇုန ် ၇-၉-၂၀၂၀ ၁၈၂၀၀၀ 
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( ဈ ) ဦးထကေ်အာင်ေဇာ် 
၅/ဝလန(ိုင်)၁၅၈၃၈၈ 

ဒု-လ/ထ ကွန်ပျတာ
လုပ်ေဆာင်ေရးမှး 

ေဒသတွင်း ၇-၉-၂၀၂၀ ၁၈၂၀၀၀ 

၃၉။ ၈-၉-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ ် ၀၅၂၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးြမစုိး (၈/ဆမန(ုိင်)၀၄၅၅၅၄)၊ ဦးစီးမှးကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း 

(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၇-၉-၂၀၂၀ မှ ၁၁-၉-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင် ့ (၅)ရက် ခံစားခွင့်ြပလုိက ်

သည်။ 

၄၀။ ၈-၉-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၅၂၄/၂၀၁၉-၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ အရာထမ်း (၅) ဦးတုိကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄ ၊ 

နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ၎င်းတုိအမည်ှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ှစ်တုိးေစ့ေရာက်သည့် ေနရက်မှစတင်၍ 

ှစ်တုိးအပါအဝင် လစာေငွများကုိ ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်-  

စဉ် 
အမည်ှင့် 
မှတ်ပံုတင်အမှတ် 

ရာထူး ဌာန 
ှစ်တိုး 

ခံစားမည့်ရက် 

ှစ်တိုး 
လစာ 
(ကျပ)် 

(က) ေဒေအးေအးြမင့်-၂ 

၁၂/ဗဟန(ိုင်) ၀၆၄၁၀၀ 

ဦးစီးအရာရိှ WTO ၈-၉-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀ 

( ခ ) ေဒေအးေအးခုိင်-၁ 

၁၂/ဥကမ(ိုင်) ၀၂၅၀၃၈ 

ဦးစီးအရာရိှ ပုိ/သွင်း 

(မေလး) 

၈-၉-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀ 

( ဂ ) ဦးေအာင်စိုး-၁ 

၉/မထလ(ုိင်) ၁၉၃၈၄၂ 

ဦးစီးအရာရိှ ထားဝယ်အထူး

စီးပွားေရးဇုန် 

၈-၉-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀ 

(ဃ) ဦးေအာင်ေစာဦး 

၁၂/ဒဂမ(ိုင်) ၀၁၃၅၉၅ 

ဦးစီးအရာရိှ ပုိ/သွင်း 

(ရနကု်န်) 

၈-၉-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀ 

( င )  ေဒသဲရတနာသိန်း 

၁/မညန(ိုင်) ၀၇၉၃၄၅ 

ဦးစီးအရာရိှ ေငွစာရင်း ၈-၉-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀ 

၄၁။ ၈-၉-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၈၉/၂၀၂၀ အရ ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပုိင်း)၊ 

ေတာင်ကီးမိ၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်(ေတာင်ကီး)တွင် အငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ 

ယခင် အေထွေထွကုန်ပစည်းေရာင်းဝယ်ေရးမှ ဦးသိန်းဟန်၊ ကမ်းကျင်-၃ သည် (၂၉-၇-၂၀၂၀)ရက် 

ေနတွင ် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး (ကီး)ြဖစ်ပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပေသးသည့် 

ေဒတင်တင် (၁၃/တကန(ုိင်)၀၈၈၈၁၈)ကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ -၂၅၀၊ နည်း 

ဥပေဒခဲွ(ခ)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ်(၁၊ ၂)အရ (၃၀-၇-၂၀၂၀)ရက်ေနမှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပလုိက် 

သည်။ 
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